
Sundhedsstyrelsen påbyder opsporing og afhjælpende foranstaltninger og har følgende anbefalinger til 

hvordan man bør forholde sig.    
  
Kogeanbefaling 
  
Kogeanbefaling: Hvad betyder det? 
 
Der er risiko for, at drikkevandet i dit område er forurenet. Det betyder, at vi anbefaler, at du koger vandet, 
før du drikker det eller bruger det til madlavning. 
 
To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Ved brug af elkedel eller gryde gives en portion vand 2 
opkog med 2-5 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- og temaskiner opnår vandet ikke en temperatur 
på de nødvendige 100oC i 2 minutter. 
 
Kun lille risiko, hvis du har drukket af vandet 
Der er kun en meget lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet 
meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det. 
 
Hvornår må vandet drikkes igen? 
Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt. Når vi får resultatet af en række nye 
prøver, vil de vise, om kogeanbefalingen kan ophæves. Hold øje med Østerild Vandværks hjemmeside 
www.østerild-vandværk.dk   

Thisted Kommune vil også udsende en ny besked, når kogeanbefalingen ophæves. Men den vil komme lidt 
senere end besked på Østerild Vandværks hjemmeside www.østerild-vandværk.dk        

 
Beskyt dig selv mod sygdom - anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen: 

• Madlavning: Vandet må ikke bruges til skylning af salater eller andre rå grønsager. Brug i stedet 

afkølet, kogt vand. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, spaghetti el. lignende, 

da bakterierne dør efter kort tids kogning. 

  

• Opvask: Undgå at bruge opvaskemaskinen i hjemmet, så længe vandet er forurenet. Vask i stedet op 

i kogt vand. 

  

• Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad 

og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke må drikke vand under badning. Vask hænder, som 

du plejer – før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kogt vand. Brug afkølet, kogt vand til 

tandbørstning og til rengøring af tandproteser.  

  

• Tøjvask/vask: Du må godt bruge vandet til tøjvask og til rengøring. 

  
Yderligere oplysninger 
Dette gælder for Østerild Vandværks forsyningsområde. 
Dette brev er sendt til alle ejere og beboere i området. Du kan derfor have fået brevet, fordi du 
udelukkende har en ubebygget ejendom i området, og så kan du se bort fra dette brev. 
 
På Østerild Vandværks hjemmeside  www.østerild-vandværk.dk vil vi løbende orientere om hvad der sker. 
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